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HJEMMESIDEN - BANNERANNONCE

Alle sider på www.dfk.dk har afsat en fast plads i højre side til bannerannoncer. Alle bannerannoncer 
vises lige mange gange, og den skifter hver gang brugeren bevæger sig rundt på hjemmesiden.

Der oprettes link fra bannerreklamen til annoncørens hjemmeside. 

Bannerannoncen kan skiftes en gang årligt uden beregning.

Format

JPG eller GIF 12 måneder 6 måneder 3 måneder Pr. rettelse
300 x 405 

pixels
bredde x højde

kr. 6.120 kr. 3.570 kr. 2.040
kr. 500 logo + 

link
kr. 150 link

Ændringer/rettelser ved fornyelse af aftale hver januar, er uden beregning.

https://dfk.dk/
http://www.dfk.dk
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HJEMMESIDEN - LEVERANDØROVERSIGT

Vignet/logo
250x126 pixels

(bredde x højde)

Format
IT-lever-

andør
Konsu-
lenter

Certificer-
ende

Kursus-
udbydere

Rettelser

JPG eller GIF 1 år 1 år 1 år 1 år Pr. gang

250 x 126 
pixels

bredde x højde
kr. 1.550 kr. 1.550 kr. 1.550 kr. 1.550

kr. 500 logo + 
link

kr. 150 link

Ændringer/rettelser ved fornyelse af aftale hver januar, er uden beregning.

*Leverandørrabbatter
Leverandører markeret med * tilbyder rabat til DFK’s 
medlemmer. Det er det gratis at blive optaget på: 
“leverandoerrabatter” såfremt du i forvejen er optaget 
på leverandøroversigten.

Fra menuen ”Leverandører” på forsiden af www.dfk.dk, oprettes lister over kvalitetsleverandører. 
Der kan vælges mellem følgende 4 leverandørkategorier:

IT-leverandør Konsulenter Certificerende Kursusudbydere 

Der oprettes link fra annoncen til leverandørens hjemmeside. Herudover optages annoncører på listen 
i Magasinet Kvalitet. 

OBS. Optagelse på leverandørlisten fortsættes indtil den opsiges. Udmeldelse skal ske skriftligt til 
dfk@dfk.dk med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 

Eksempel: 

*FIRMANAVN

https://dfk.dk/
https://dfk.dk/leverandoerer/
https://dfk.dk/leverandoer-rabatter/
https://dfk.dk/leverandoer-rabatter/
https://dfk.dk/leverandoerer/
http://www.dfk.dk,
https://dfk.dk/it-leverandoerer/
https://dfk.dk/konsulenter/
https://dfk.dk/certificeringsydelser/
https://dfk.dk/kursusudbydere/
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ANNONCE VIA DFK NYHEDSMAIL

Et nyhedsbrev kan indeholde annoncer fra op til 3 annoncører, og der gælder først til mølle-princippet. 
Ved aftale om flere annoncer oplyses om den samme annonce ønske gentaget, og hvis muligt hvilke 
udsendelsesdatoer der skal reserveres jf. udsendelsesplan næste side.

Annonce eksempel 1 - fuld bredde banner:

Dette eksempel, viser et Banner uden tilhørende 
tekst. Ved fuld bredde banner, vær da OBS på at 
anoncen også vises på mobile enheder hvor småt 
tekst kan være vanskelig at læse.

Annonce eksempel 2 - halv tekst & halv banner

Banner   800x300 pixels
(bredde x højde)

+
url-adresse der skal linkes til

Tekst - max 60 ord

Teksten må gerne indhol-
de overskrift og links

Der kan linkes i teksten 
og på banneren med 
hvert sit link – eller 
samme link.
På en smartphone vises 
først banneren og så 
teksten nedenunder, når 
annoncen er delt i tekst 
og annonce.

Banner
400x560 pixels
(bredde x højde)

+

url-adresse der skal 

linkes til

Format Eksempel 1 Eksempel 2 5 annoncer i 2023

JPG eller GIF 800x300 pixels 400x560 pixels 20% rabat
bredde x højde

kr. 4.150 kr. 4.150 kr. 16.600

pr. nyhedsbrev pr. nyhedsbrev pr. 5 nyhedsbreve

https://dfk.dk/
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NYHEDSMAIL - UDSENDELSESPLAN

Foreløbige udsendelsesplan og deadlines for modtagelse af materiale til nyhedsmail

Deadline for 
modtagelse

Udsendelse af 
nyhedsmail Vedr. Beskrivelse Tema

06.01.23 uge 2
Konference 1-23

afholdes 02.03.23
Konferencebrochure

Digitalisering

31.01.23
02.02.23

uge 5
K1-23 EarlyBird
Frist 02.02.23

EarlyBird 
tilmeldingsfrist

Digitalisering

23.02.23
22.02.23

uge 8
K1-23 tilmeldingsfrist

24.02.23
Tilmeldingsfrist

Digitalisering

05.04.23 uge 15
Konference 2-23

afholdes 01.06.23
Konferencebrochure

Klima & 
Bæredygtighed

27.04.23
01.05.23
uge 18

K2-23 EarlyBird
Frist 01.05.23

EarlyBird 
tilmeldingsfrist

Klima & 
Bæredygtighed

22.05.23
24.05.23
uge 21

K2-23 tilmeldingsfrist
26.05.23

Tilmeldingsfrist
Klima & 

Bæredygtighed

04.08.23 uge 32
Konference 3-23

afholdes 28.09.23
Konferencebrochure

Værdien af 
certificering

24.08.23
28.08.23
uge 35

K3-23 EarlyBird
Frist 28.08.23

EarlyBird 
tilmeldingsfrist

Værdien af 
certificering

18.09.23
20.09.23
uge 38

K3-23 tilmeldingsfrist
22.09.23

Tilmeldingsfrist
Værdien af 

certificering

29.09.23 uge 40
Konference 4-23

afholdes 23.11.23
Konferencebrochure Processer

19.10.23
23.10.23
uge 43

K4-23 EarlyBird
Frist 23.10.23

EarlyBird 
tilmeldingsfrist Processer

13.11.23
15.11.23
uge 46

K4-23 tilmeldingsfrist
17.11.23

Tilmeldingsfrist Processer

20.11.23
24.11.23
uge 47

Kvalitetsprisen
Vinderen af 2023

Kvalitetsprisen

uge 48 uge 49 God Jul

Forbehold for ændringer. 
Der kan komme flere nyhedsmail end forovennævnte.

https://dfk.dk/
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Format Størrelse Mål Pris

Årsaftale*
(ved 4 indryk-

ninger)

Trykklar PDF-fil med samtlige 
illustrationer og skrifter ink-
luderet.

Alternativt leveret i InDesign
Farve: Alt materiale skal være 
lavet i CMYK-farver.
Illustrationer: eps eller .tif i 
300 dpi
Skrifter kun PostScript eller 
Open Type skriftfonte.

Papirkvalitet: ubestrøget

1/1 side
 – til kant

210 x 297 mm
+ 3mm til beskæring 

kr. 12.450 kr. 10.583

1/1 side
med hvid 
kant

176 x 249 mm kr. 12.450 kr. 10.583

1/2 side 176 x 119 mm kr. 7.750 kr. 6.588

1/3 side - 
bred

176 x 80 mm kr. 5.500 kr. 4.675

1/3 side - høj 56 x 242 mm kr. 5.500 kr. 4.675

*15% rabat ved årsaftale

ANNONCE I MAGASINET KVALITET

Udgivelser: 1-2023 2-2023 3-2023 4-2023

Deadline for annoncer 08/12/2022 13/03/2023 12/06/2023 11/09/2023

Udsendes i uge 4 18 35 43

Tema 
(forbehold for ændringer)

Digitalisering
Klima & 

Bæredygtighed
Værdien af 

certificeringen
Processer

Pris pr. annonce

Indstik - kr. 18.200 +

Indstik er reklamemateriale, som udsendes sammen med Magasinet Kvalitet i en samlet pakke, der er 
folieret. Reklamematerialet skal afleveres hos DFK’s trykkeri efter aftale. 

kr. 18.200 + evt. merudgifter til porto ift. Magasinet Kvalitet – 15% rabat ved indgåelse af årsaftale.
Der gives 50% rabat på annonce i samme nummer af Magasinet Kvalitet.

https://dfk.dk/
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Udstillingsstand

Standens størrelse giver plads til 2-3 roll-ups og et par “ståborde”
Ønskes der opstilling af mere end 2-3 roll-ups aftales det på forhånd med sekretariatet.

Uddeling af materiale må kun foregå fra udstillingsstanden. Der må ikke deles materiale ud på plad-
serne i konferencelokalet eller på bordene pauseområderne. Se priser for uddeling af materiale 
længere nede på siden.

Logo eksponering ifm. konference

Logo trykt på forsiden af Konferencebrochuren og på konference-
siden i ét nr. af Magasinet Kvalitet samt deltagernes bekræftelsesmail.

Markedsførings-/reklamemateriale - uddelt

Indsat i konferencedeltagernes dokumentmapper eller uddelt til alle deltagere på dagen. Der uddeles 
et styk materiale til hver deltager pr. nedenstående pris.

Materialet sendes til DFK eller til konferencestedet efter aftale med sekretariatet.

Pris
*Årsaftale

(4 konferencer 15% rabat +)

Udstillingsstand
pr. konference

kr. 10.850
(inkl. fortæring for en 

person)

kr. 9.223
(inkl. fortæring for to 

personer)

Logo eksponering
(eps eller jpg -  1MB) kr. 2.550 kr. 0

Uddelingsmateriale kr. 2.550 kr. 2.168

Fortæring for ekstra per-
son kr. 700 kr. 700

* Der kan være begrænset udstillingspladser hvis der ikke er indgået årsaftale.

KONFERENCE

https://dfk.dk/
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PRISLISTE 2023

Alle annoncører skal være firmamedlemmer af DFK

*Der kan indgås årsaftaler for en-
kelte elementer herunder. Årsaftaler 

omfatter alle 4 konferencer eller  
alle 4 Magasiner, på et år"

**En fuld årsaftale omfatter de 
elementer der er markeret med 
flueben, og må ikke forveksles 

med en alm. årsaftale. 

Konference Pr. Gang
Rabat ved 
årsaftale

*Pr. gang  ved 
årsaftale

**Fuld årsaftale 
omfatter

Pris ved fuld 
årsaftale

Udstillingsstand på konference  
inkl.  fortæring for en person kr. 10.850 15 % kr. 9.223 ü kr. 9.223 

Fortæring mv for 2. person ved udstillingstand kr. 700 100 % Uden beregning  Uden beregning 
Fortæring mv pr. person ved udstillingstand, 
ved mere end to personer kr. 700 kr. 700 
Logo eksponering 
Forside af konference brochure, bekræftelses-
mail til deltagere og intro slide på dagen kr. 2.550 100 %  Uden beregning  Uden beregning 

Uddeling af materiale kr. 2.550 15 % kr. 2.168  

Magasinet Kvalitet Et nr. 

Rabat ved år-
saftale 

(4 indrykninger)
Pr. nr. ved år-

saftale
Pris ved fuld 

årsaftale
1/1 side annonce i Magasinet Kvalitet 
210x297mm (til kant) eller 
176x249mm (med kant) kr. 12.450 15 % kr. 10.583 

ü 

kr. 10.583 

1/2 side annonce i Magasinet Kvalitet 
176x119mm kr. 7.750 15 % kr. 6.588 kr. 6.035 
1/3 side annonce i Magasinet Kvalitet 
176x80mm (bred) eller 
56x242mm (høj) kr. 5.500 15 % kr. 4.675 kr. 4.361 
Indstik i Magasinet Kvalitet* 
+ Merudgifter til porto ift. Magasinet Kvalitet 
- 50% på annonce i samme nummer af 
Magasinet Kvalitet kr. 18.200 15 % kr. 15.470 

Nyhedsbrev 1 stk Mængde rabat 5 stk

Annoncer i DFK Nyhedsbreve kr. 4.150 20% kr. 16.600 

Hjemmeside   www.dfk.dk 3 mdr 6 mdr 12 mdr
Pris ved fuld 

årsaftale

Banner/Annonce reklame på www.dfk.dk
300x405 pixels (breddexhøjde) kr. 2.040 kr. 3.570 kr. 6.120 ü kr. 5.508 

Leverandører oversigt:
250x126 pixels (breddexhøjde)

ü 

IT Leverandør kr. 1.550 kr. 775 

Konsulenter kr. 1.550 kr. 775 

Certificeret Organer kr. 1.550 kr. 775 

Kursusudbydere kr. 1.550 kr. 775 

Rettelser på hjemmeside: pr. gang En gang pr. år En gang pr. år

Rettelser til links kr. 150 kr. 0 kr. 0

Øvrige rettelser  kr. 500 kr. 0 kr. 0

Årlig Medlemskab Fuld årsaftale

Medlemskab af DFK 2023 - kontingent ved < end 250 medarbejdere kr. 1.595
ü  Uden beregning 

ved > end 250 medarbejdere kr. 3.250

https://dfk.dk/
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